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Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych

Szanowni Państwo! Moi
drodzy!
Mamy kolejny Wielki Post. Czas
zadumy, refleksji, przemiany i daj
Boże nawrócenia. Więcej czasu na
modlitwę,

na

budowanie

żywej

relacji z Panem Bogiem. Częściej
zadajemy sobie pytania o sens
życia,

cierpienia,

o

cel

naszej

wędrówki i o to, co jest tutaj (a może Tam)

najważniejsze. W tym też

czasie wszyscy zmagamy się z groźbą zakażenia koronawirusem. Z
jednej strony pojawia się tendencja do zbytniego niepokoju, a z drugiej do
bagatelizowania, czy uciekania od problemu, a najbardziej potrzebny jest
zdrowy rozsądek. Sytuacja ta niejako przynagla nas do zdania sprawy ze
stanu naszego zaufania Bogu. Czy pamiętam, że cały/cała jestem w Bogu, w
Jego rękach, i że do Niego należy ostatnie słowo odnośnie zakończenia
mojego życia. Pamiętajmy w modlitwach o tych, którzy niespodziewanie,
może nieprzygotowani odeszli z tego świata.
Nasz pokój wewnętrzny i opanowanie są bardzo potrzebne naszym
pacjentom. Wspieramy ich wiedzą i doświadczeniem, ale także nadzieją,
którą daje nam patrzenie na wszystko oczyma wiary.

Zapraszamy
wielkopostne

na
dla

rekolekcje
farmaceutów,

które odbędą się 13-15 marca 2020
r.

w

Jeszcze

Porszewicach
przyjmujemy

koło

Łodzi.

zgłoszenia!

Dlaczego nie pozwolić sobie na chwilę
wyciszenia i skupienia tak potrzebne
naszej duszy? Nie odmawiajmy sobie
tego, ciągle tak wiele mamy do zrobienia i do nadrobienia, ale czy to
wszystko jest tak bardzo konieczne, jak się nam wydaje? Z wielkim
poświęceniem budujemy mit o tym, że jesteśmy niezastąpieni, i że

bez nas "wszystko" się zawali. Dlaczego i po co? Może warto się nad tym
zastanowić. Oprócz czasu na osobistą modlitwę, będzie też czas na wspólne
przebywanie i wymianę doświadczeń. W ramach rekolekcji odbędzie się
sympozjum rekolekcyjne pt. Suplementy diety - spojrzenie krytyczne
(Działanie suplementów diety na organizm człowieka, Etyczne aspekty
sprzedaży i stosowania suplementów diety).

Tutaj można zapisać się na rekolekcje wiekopostne dla
farmaceutów

Pamiętajmy o tym co możemy dać naszym pacjentom. Nie damy
tego, czego sami nie mamy. Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych
pacjentach, i szczególnie o ofiarach koronawirusa. Prośmy też usilnie, jak
uboga wdowa, Dobrego Boga, by uchronił nas od wszelkiej zarazy...
Z

życzeniami

głębokiego

Wielkanocnych.
Małgorzata Prusak

i

owocnego

przygotowania

do

Świąt
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Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:
https://www.sfkp.pl/

